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Вступне 
слово

П’ятирічна стратегія Українського інституту на 2020-2024 роки недарма з’являється 
не в перші місяці, а напередодні другої річниці від початку нашої роботи. Будь-яке 
стратегування — кропіткий і тривалий процес, особливо для інституції, що розвиває 
відносно новий вимір державної політики України — культурну дипломатію.

Культурна дипломатія — це діяльність на перетині багатьох дисциплін та інтересів; 
і окрім Українського інституту, до неї прямо чи опосередковано залучені чимало 
гравців як в Україні, так і за кордоном. Серед них — інституції у сфері культури, осві-
ти і науки, дипломати, організації громадянського суспільства, закордонні українці, 
медіа, науковці, митці, бізнес, органи державної влади, експертне середовище. Саме 
тому ми розуміли, що стратегічна мета і зміст нової культурної дипломатії України 
повинні творитись інклюзивно, з урахуванням якомога більшої кількості позицій 
і думок.

Цей документ є підсумком низки публічних і внутрішніх стратегічних сесій, відкритих 
дискусій, ознайомчих поїздок, кабінетних досліджень, а також сотень зустрічей, роз-
мов та консультацій. У ньому ж зосереджений практичний і різноплановий досвід 
команди Українського інституту. Амбітна і смілива візія культурної дипломатії, за-
кладена у цю стратегію, з’явилась під час навчання керівництва Інституту на річ-
ній програмі «Школа стратегічного архітектора» Києво-Могилянської бізнес-школи. 
Хоча ми докладно вивчили досвід аналогічних інституцій інших країн, ми не копіює-
мо існуючі моделі, а пропонуємо власний шлях, який враховує специфіку геополітич-
ного, культурного, економічного контексту сучасної України.

Варто пам’ятати, що стратегія — це документ, який окреслює широку рамку діяльності 
організації і дає відповіді на питання «навіщо потрібен Український інститут?», «для 
чого і для кого ми працюємо?», «які задачі постають перед культурною дипломатією 
сучасної України?» і «в який спосіб ми плануємо їх вирішувати?» Ця рамка залишається 
актуальною навіть в умовах світової пандемії COVID-19. Обставини коригують нашу 
щоденну діяльність, але не змінюють кінцевої мети: зміцнювати суб’єктність України 
у світі через можливості культурної дипломатії.

Володимир Шейко,  
генеральний директор Українського інституту
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Український інститут — державна установа, що працює у сфері 
культурної дипломатії. Діяльність установи спрямована на покра-
щення розуміння і сприйняття України у світі та розвиток її куль-
турних зв’язків з іншими країнами. Заснований Урядом України, 
Інститут належить до сфери управління Міністерства закордонних 
справ. 

Контекст заснування і становлення Українського інституту

Поштовхом до інституціалізації культурної дипломатії України на державному рівні 
стала Революція Гідності 2013-14 рр. та запит на якісно нові державотворчі зміни, спри-
чинений масовими громадянськими протестами, колективною суспільною травмою 
від загибелі Небесної Сотні і окупації частини території країни, зовнішньою загрозою 
і збройною агресією Росії, мобілізацією інтелектуального ресурсу влади і громадян-
ського суспільства для пошуку шляхів розвитку і «перевинайдення» країни у найсклад-
ніший період її новітньої історії.

В умовах прямої військової загрози, гібридної війни, браку системних кроків для фор-
мування релевантного міжнародного іміджу України стає очевидним, що міжнародна 
спроможність країни як чинник її національної безпеки формується не лише завдя-
ки військовій потузі, економіці чи геополітичним позиціям («жорстка сила» — hard 
power), але й через гуманітарний і культурний потенціал (важливі складові «м’яка 
сила» — soft power). Маргінальна присутність України на культурній мапі світу, пост-
колоніальний досвід і травми минулого, мінливі державні політики в гуманітарній сфері 

— це лише кілька чинників, які визначають переважно об’єктну роль України у глобаль-
них культурних процесах, а отже послаблюють її політичний і культурний суверенітет.

Водночас, культурна дипломатія України розвивається на тлі значного піднесення 
сектору культури і креативних індустрій; зміцнення спроможності людей та інституцій 
до міжнародної роботи; зростання інтересу до України з боку закордонних спільнот; 
активності діаспори і закордонних українців.

Заснування Українського інституту збігається в часі з появою низки нових держав-
них інституцій в гуманітарній сфері: Українського культурного фонду, Українського 
інституту книги, Національного фонду досліджень України, Українського інституту 
національної пам’яті; стратегічним «перезавантаженням» наявних інституцій та/або 
конкурсним призначенням нових керівників Державного агентства України з питань 

Про Український 
інститут



6 кіно, Мистецького Арсеналу, Довженко-Центру, національних і муніципальних музе-
їв, театрів, інших закладів культури; заснуванням офісів з питань реформ у низці цен-
тральних органів виконавчої влади; суттєвим розширенням програмної діяльності 
іноземних культурних інституцій (Гете-Інститут, Британська Рада), Представництва 
Європейського Союзу в Україні та міжнародних агенцій технічної допомоги.

«Постмайданні» державні установи лише починають формувати нове інституційне 
поле України. Вони постають в умовах архаїчної системи державного управління, за-
старілого бюджетного законодавства, низької довіри до державних інститутів та висо-
ких очікувань з боку професійного середовища. Проте моделі роботи багатьох із них 
вже є радикально новими. Нові установи декларують і впроваджують публічність і про-
зорість у своїй роботі і звітності; приділяють значну увагу комунікаційній складовій; 
формують ґрунтовні середньострокові стратегії з залученням широкого кола фахівців; 
орієнтуються на кращий міжнародний досвід; активізують горизонтальну співпрацю.

Культурна дипломатія не є новою практикою для українських державних інститутів, 
проте лише після 2016 року вона почала набувати ознаки системної державної по-
літики. Ще у 2006 році Кабінет Міністрів, на виконання указу Президента України, 
утворив культурно-інформаційні центри (КІЦ) у складі 31 закордонної дипломатич-
ної установи. Наразі більшість КІЦ де-факто не існують1 або мають недостатні ресур-
си та експертизу для повноцінної роботи. У 2016 році у складі Управління публічної 
дипломатії МЗС створило відділ культурної дипломатії, який випрацював механізми 
і методологію розробки та щорічного конкурсного відбору проектів, які реалізують 
українські посольства і консульства за кордоном. Ці напрацювання також заклали 
основу концепції Українського інституту як профільної державної установи культур-
ної дипломатії.

Культурна дипломатія як системна політика формується на перетині подекуди проти-
лежних або не артикульованих інтересів, потреб і очікувань, а також фрагментарної 
іміджевої політики України, роздрібненої між багатьма суб’єктами влади2. Критично 
важливим у цьому процесі є розуміння культурної і публічної дипломатії як професій-
ної дисципліни, яку мають посилювати фахова аналітика, теоретичні й прикладні до-
слідження, впровадження навчальних програм у закладах освіти, підготовка фахівців 
та суспільні комунікації.

Розвиток міжнародних культурних зв’язків також потребує активної суспільної диску-
сії щодо змісту закордонної репрезентації України. Стратегія Українського інституту 
є інструментом, який, зокрема, формулює наші відповіді на питання «Яку Україну ми 
представляємо у світі?», «Про що Україна може вести діалог з іншими спільнотами?» 
і, зрештою, «Хто ми є?».

1 Узагальнені висновки про діяльність КІЦ підготовлені Українським інститутом у грудні 2018 року 
на підставі інформації, отриманої від 37 закордонних дипломатичних установ України (ЗДУ). Запити 
Інституту були скеровані до 89 ЗДУ. Інформацію в частині КІЦ надали 19 ЗДУ.

2 Повноваження органів державної влади у сфері позиціювання країни за кордоном (країни 
Європейського Союзу та Україна): http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29239.pdf 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29239.pdf 


Червень 2017

Грудень 2017

Лютий 2018

Квітень 2018

реєстрація
юридичної особи

розпорядження Кабінету 
Міністрів України про 
заснування Інституту

затвердження 
Статуту

створення Наглядової ради, 
проведення відкритого конкурсу 

на посаду генерального 
директора

Серпень 2018

Вересень 2018

Грудень 2018

Червень 2019

ініціювання змін 
до низки постанов 

КМУ

призначення генерального 
директора, фактичний 
початок діяльності

команда налічує 
11 людей; 
формування плану 
заходів на 2019 рік

ухвалення постанов КМУ,
які розблоковують діяльність Інституту; 

початок повноцінної роботи, реалізації 
проектів та інституційної розбудови

Вересень-
жовтень 2019

Грудень 2019

Червень 2020

реалізовано 84 заходи 
у 12 країнах; 

команда налічує 37 
людей

команда налічує 
32 людини

затвердження 
стратегії Інституту 
на 2020-2024  рр.



8 «Культура є осердям нашої 
зовнішньої політики, і впродовж 
деякого часу розвиток 
стратегічного підходу до 
міжнародних культурних відносин 
є одним із наших пріоритетів. 
Оскільки в сучасному світі культури 
зближуються, ми зобов’язані 
докласти всіх зусиль, щоб ці 
зустрічі були якомога пліднішими. 
Такий підхід має вийти за межі 
звичайного представлення 
своєї культури, адже культурна 
дипломатія — це про пізнання, 
вміння слухати, обмін новими 
ідеями і робота над тим, аби вони 
розвивались у поєднанні»

Федеріка Могеріні
 
Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політи-
ки безпеки, Віце-президентка Європейської комісії 2016 року.  
Cultural Diplomacy Platform

https://www.cultureinexternalrelations.eu/about-us-2/
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Культурна дипломатія — один з видів публічної дипломатії та невід’ємна части-
на політики «м’якої сили», що включає в себе «обмін ідеями, інформацією, творами 
мистецтва та іншими компонентами культури між державами і народами з метою 
зміцнення взаєморозуміння»1. Виокремлення сфери культурної дипломатії як напря-
му зовнішньої політики пов’язане з усвідомленням культури як джерела сили і спро-
можності держави на міжнародній арені. Культура втілює та репрезентує цінності 
суспільства. Через культуру ми ділимось нашими цінностями і досвідом з іншими, до-
сягаючи кращого порозуміння та активної співпраці між країнами. Культура в цьому 
контексті розуміється широко — не лише як мистецтво, але й наука, освіта, немате-
ріальна спадщина, система цінностей, ментальність, мова, досвід побудови грома-
дянського суспільства.  

Дослідження свідчать2 про те, що довіра до країни підвищує її економічні показники. 
На зростання довіри значною мірою впливає культурна дипломатія, яку називають 
«фундаментом довіри»3, що базується на контактах між людьми. 

Культурна дипломатія відіграє велику роль у зміцненні національної безпеки. У 2016 
році Федеріка Могеріні, Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та 
політики безпеки, назвала4 культурну дипломатію дієвою силою політики безпеки 
в Європейському Союзі. Крім того, культурні зв’язки стають5 основою для подолання 
криз та конфліктів між країнами та сприяють відновленню співпраці. 

Культурна дипломатія зорієнтована на досягнення довготривалого ефекту, а не на 
вирішення ситуативних політичних питань. Зокрема, відомо, що зміни у ставленні та 
поведінці людей вимагають тривалого6 часу, але й надовше закріплюються у їхніх 
поведінкових моделях. 

Культурна дипломатія є частиною «м’якої сили» – терміну, який вперше запровадив 
професор Гарвардського університету Джозеф Най в 1990 році на противагу «жор-
сткій силі», наприклад, економічній чи військовій. Глобалізаційні процеси, зокрема 
високий рівень міграції та розвиток технологій, сприяли тому, що «м’яка сила» здо-

1 “Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy,» in Strategic Influence: Public 
Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare, ed. Michael J. Waller (Washington, DC: Institute of World 
Politics Press, 2009), 74

2 Наприклад, https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/the_value_of_trust.pdf
3 Cultural Diplomacy: The Linchpin of Public Diplomacy, U.S. Department of State, September 2005
4 https://www.cultureinexternalrelations.eu/about-us-2/
5 http://www.interarts.net/descargas/interarts673.pdf
6 http://www.publicdiplomacy.org/45.htm

Культурна 
дипломатія: теорія 
й історія, моделі та 
приклади

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/the_value_of_trust.pdf
https://www.cultureinexternalrelations.eu/about-us-2/
http://www.interarts.net/descargas/interarts673.pdf
http://www.publicdiplomacy.org/45.htm


10 була більшу вагу в міжнародних відносинах. Не випадково, що це поняття виникло 
саме наприкінці ХХ ст., адже в епоху інформаційної революції стало очевидно, що 
«силою володіє не лише той, чия армія перемагає, але й той, хто вміє переконувати»7. 
«М’яку силу» розуміють широко: це поняття включає культурний потенціал, медіа, 
науку, освіту, спорт, туризм і навіть національні кухні. Отже, культурна дипломатія 

— ключовий інструмент здійснення такого впливу. 

Кінцевою метою культурної дипломатії є не лише інформування, а зміна ставлення 
та поведінки громадян інших країн по відношенню до України. Відповідно до тео-
рії комунікації вплив на поведінку є результатом комулятивної діяльності. Першим 
етапом є інформування (розповідаємо про Україну), далі нам потрібно зацікавити 
аудиторію її історією та культурою. Ознайомлену аудиторію можливо залучати до 
спільних проектів і лише після успішного досвіду співпраці люди змінюють своє став-
лення та стають прихильниками, адвокатами України.  

Традиційні інформаційні та комунікаційні кампанії є найбільш видимим і очевидним 
інструментом, але вони діють на першому, найнижчому рівні піраміди. В той час як 
верхніх рівнів можна досягти інструментами культурної дипломатії, хоча для резуль-
татів потрібні більше часу та зусиль. 

7 Автор висловив це твердження саме у контексті війни Росії з Україною: https://glavcom.ua/
publications/113741-dzhozef-naj-jakshcho-u-susidiv-ukrajini-rizne-bachennja-politiki-dosit-vazhko-pidibrati-
shljah-jakij-zatsikavit-vsih.html

5. ДІЯ

4. ЗАЛУЧЕННЯ

3. ЗНАННЯ

2. ІНТЕРЕС

1. УСВІДОМЛЕННЯ

Вплив культурної дипломатії на зміну ставлення

Примітка: Культурна дипломатія впливає на зміну ставлення, що відбувається за рахунок до-
сягнення верхніх рівнів піраміди. Аудиторія розширюється кількісно ближче до основи піра-
міди. Вартість  і тривалість контакту зростає по мірі наближення до вершини піраміди. Кожен 
наступний рівень вибудовується на основі попереднього: людина має усвідомлювати, щоб 
розвинути інтерес, щоб дізнаватись більше, і ставати адвокатом, щоб почати діяти. 

https://glavcom.ua/publications/113741-dzhozef-naj-jakshcho-u-susidiv-ukrajini-rizne-bachennja-politiki-dosit-vazhko-pidibrati-shljah-jakij-zatsikavit-vsih.html
https://glavcom.ua/publications/113741-dzhozef-naj-jakshcho-u-susidiv-ukrajini-rizne-bachennja-politiki-dosit-vazhko-pidibrati-shljah-jakij-zatsikavit-vsih.html
https://glavcom.ua/publications/113741-dzhozef-naj-jakshcho-u-susidiv-ukrajini-rizne-bachennja-politiki-dosit-vazhko-pidibrati-shljah-jakij-zatsikavit-vsih.html


11Розвиток моделей 
культурної дипломатії

Можна виокремити кілька етапів становлення культурної дипломатії у світі. 
Перший із них розпочався ще наприкінці ХІХ — початку ХХ ст., коли великі держави 
використовували культуру для поширення впливу та розширення поля використан-
ня своїх мов. Цьому підходу була властива одностороння презентація національ-
ної культури за кордоном і утвердження власного порядку денного через культурні 
зв’язки. 

Після здобуття незалежності країнами Центрально-Східної Європи на зламі 1980-
1990 років багато з них згодом заснували власні інституції, покликані розвива-
ти культурні зв’язки, представляти визначні здобутки національних культур, де- 
монструвати тяглість їхнього розвитку. Їхню діяльність варто розглядати і через де-
колонізаційну оптику, набуття й утвердження політичного суверенітету через по-
тенціал і можливості культури. 

У 2010-х роках країни Західної Європи відходять від традиційного розуміння кон-
цепцій культурної дипломатії та «м’якої сили» і пропонують поняття культурної спів- 
праці та міжнародних культурних відносин (international cultural relations)1. 
Стратегія ЄС2 2016 року щодо розвитку міжнаціональних культурних відно-
син передбачає:

 → підтримку культури як рушія сталого соціального та економічного розвитку;
 → просування культури та міжкультурного діалогу заради мирних відносин 
між спільнотами;

 → посилення співпраці в галузі культурної спадщини.

На відміну від односторонньої промоції або навіть пропаганди засобами культури, 
принцип культурних відносин базується на усвідомленні цінностей розмаїття, рів-
новажливості світових культур, необхідності співпраці задля досягнення спіль-
ного порядку денного.

Український інститут орієнтується на актуальні моделі культурної дипломатії, які 
впроваджуються країнами Європи та Північної Америки, враховуючи особливості 
українського контексту. Таким чином, наша діяльність заснована на культурному 
діалозі, обміні, співпраці і співтворенні. 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=ENhttp://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=EN

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=ENhttp://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=EN
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Приклади інституцій культурної дипломатії

Термін «культурна дипломатія» входить у вжиток лише наприкінці ХХ ст., хоча 
цілеспрямована діяльність деяких країн у цій сфері налічує уже понад століття. 
В багатьох країнах світу функції культурної дипломатії закріплені за профільною 
інституцією, яка має статус державної або афілійованої з державним органом 
(міністерством закордонних справ або міністерством культури). 

Розробляючи стратегію Українського інституту, ми вивчали досвід аналогічних 
організацій інших країн. У таблиці наведені деякі особливості їхньої діяльності  
та організаційних моделей, які Український інститут може (або ні, залежно від мети 
та обставин) брати до уваги у подальшому інституційному розвитку.

Міжнародні інституції культурної дипломатії

Британська  
Рада

Французький  
інститут

Засновано у 1907 році
Кількість філій: 96 
Географія діяльності:  понад 120 країн 
Річний бюджет: $ 45 млн США

Задекларована місія: Популяризація французької культу-
ри та мови, а також сприяння налагодженню ефективного 
довготривалого співробітництва в культурі.

Підпорядковується Міністерству закордонних справ 
Франції. Має на меті популяризацію французької культури 
та мови, а також сприяє налагодженню ефективного дов-
готривалого співробітництва з установами культури за 
кордоном. Зазвичай локальні офіси є підрозділами відділів 
культури та співробітництва посольств Франції.

Засновано у 1934 році
Кількість філій: близько 100
Географія діяльності:  понад 120 країн 
Річний бюджет:  $ 1 216 млн США

Задекларована місія: Побудова дружнього розуміння 
і довіри між народами Сполученого Королівства та ін-
ших країн.

Хоча організація отримує грант від уряду  через  
Міністерство закордонних справ (Foreign and 
Commonwealth Office), вона дотримується операційної 
і програмної автономності (at arm’s length). Діяльність 
Британської Ради у сфері мистецтва, освіти, суспільства 
та англійської мови заснована на політичних пріоритетах 
МЗС та інших урядових агенцій, що відображено у процесах 
планування і звітності.
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Шведський  
інститут

Австрійський 
культурний форум

Гете-Інститут

Засновано у 1935 році 
Кількість філій: 30 
Географія діяльності: 25 країн 
Річний бюджет: $ 3,1 млн США (на проєкти)

Задекларована місія: Налагодження культурного та нау-
кового діалогу з митцями та науковцями в країні діяльності.  

Культурний форум фокусується на особливих потребах 
місцевих партнерів та випрацьовує власну програму ді-
яльності. Діє в підпорядкуванні Департаменту міжнарод-
них культурних зв’язків Міністерства європейських та між-
народних зв’язків Австрії. 

Засновано у 1945 році
Кількість філій: 1 (Париж) 
Географія діяльності:  понад 40 країн 
Річний бюджет: $ 47 млн США

Задекларована місія: Сприяння інтересу і довірі до Швеції 
через поширення інформації, зміцнення спроможності, 
розвиток культурних зв’язків і фінансування проектів.

Основний наратив — досягнення сучасної Швеції у сфері 
інновацій, сталого розвитку, суспільних цінностей і креа-
тивності. Інститут має лише одне закордонне представ-
ництво в Парижі. Активно працює через мережу дипло-
матичних представництв Швеції, для яких створює готові 
«пакетні» проекти, мінімізуючи ресурси, потрібні на ло-
кальному рівні. Значна частина портфоліо — цифрові про-
екти і комунікаційні кампанії.

Засновано у 1951 році
Кількість філій: 159 
Географія діяльності:  98 країн 
Річний бюджет: $ 398 млн США

Задекларована місія: Сприяння вивченню німецької мови 
за кордоном і розвиток міжнародної культурної співпраці.

У 1970 році культурні відносини і освітня політика проголо-
шені «третім стовпом» зовнішньої політики Федеративної 
Республіки Німеччина. Таким чином, сучасна німецька 
держава закріпила пріоритетність і важливість культурної 
дипломатії на законодавчому рівні.



14 Засновано у 1993 році
Кількість філій: 25  
Географія діяльності:  22 країни 
Річний бюджет: $ 9 млн США

Задекларована місія: Популяризація чеської культури 
та освіти.

Проекти та формати розробляються локальним представ-
ництвом самостійно, виходячи із загальної стратегії уста-
нови, 2–3 ключових тем, що визначені головним офісом 
у Празі на поточний рік, та наявних в організації ресурсів. 
Перевага надається проектам, які передбачають спільну 
розробку і фінансування з партнерами.

Засновано у 2004 році
Кількість філій: 530 
Географія діяльності:  майже всі країни світу  
Річний бюджет: $ 145 млн США

Задекларована місія: Популяризація китайської мови 
і культури, підтримка діаспори та сприяння культур-
ним обмінам.

Розробником програм і безпосереднім управлінцем 
є Hanban (Міжнародне бюро Ради з китайської мови). 
Інститути працюють у співпраці з місцевими коледжами 
й університетами по всьому світу. Фінансування розподі-
ляється між Hanban і локальними установами, на базі яких 
працюють представництва Інституту. У рамках окремої 
програми відбувається співпраця з місцевими загальноос-
вітніми школами.

Засновано у 2000 році
Кількість філій: відсутні 
Географія діяльності:  70 країн 
Річний бюджет: $ 13 млн США

Задекларована місія: Сприяння міжнародному культур-
ному обміну.

Інститут не артикулює односторонню промоцію польської 
культури, а шукає можливості для налагодження куль-
турного діалогу через культурний контекст інших країн. 
Працює без закордонних філій, спираючись на спромож-
ності партнерських інституцій за межами Польщі. Варто 
зазначити, що Інститут Адама Міцкевича діє в системі 
Міністерства культури Польщі. Водночас, у структурі МЗС 
Польщі діє мережа Польських інститутів. 

Чеські  
центри

Інститут Конфуція 
(Китай)

Інститут Адама 
Міцкевича 
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Литовський  
культурний інститут

Россотруднічєство

Засновано у 2014 році
Кількість філій: відсутні
Географія діяльності:  14 країн 
Річний бюджет: $ 0,91 млн США

Задекларована місія: Промоція литовської культури за 
кордоном та презентація Литви у світі через культуру.

Інститут ефективно використовує інструмент ознайомчих 
поїздок до Литви для іноземних діячів культури для нала-
годження сталих культурних зв’язків та започаткування 
проектів, а також забезпечує присутність Литви на важли-
вих культурних подіях у пріоритетних країнах (фестивалі, 
бієнале, книжкові ярмарки).

Засновано у 2008 році
Кількість філій: 98
Географія діяльності:  81 країна 
Річний бюджет: $ 130 млн США

Задекларована місія: Реалізація державної політики між-
народного гуманітарного співробітництва, сприяння по-
ширенню за кордоном об’єктивного уявлення про сучас-
ну Росію.

Проводить культурно-просвітницькі, освітні та науко-
во-методичні заходи, спрямовані на популяризацію росій-
ської мови та стимулювання інтересу громадян інших дер-
жав до її вивчення, а також підвищення рівня викладання 
російської мови в країнах перебування.
Здійснюють організацію робіт з підтримки та збереження 
місць поховання та пам’ятників, що знаходяться за кордо-
ном та мають для Росії історико-меморіальне значення.
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Культурна дипломатія є частиною стратегічних комунікацій держави, які мають на 
меті формування її іміджу на міжнародному рівні та закріплюють за нею репутацію 
та бренд.

Бренд — це сукупність всіх проявів, за якими його носій (людина, організація, компа-
нія, місто, нація, ін.) прагне бути впізнаваним.1 

Репутація — це суб’єктивна думка, колективне (сукупне) судження про ефективність 
компанії/організації/держави; порівняння її минулих дій і прогнозів майбутньої по-
ведінки, засноване на певній логіці у соціальному контексті.2

Імідж — миттєве враження людини від організації/держави [тоді як репутація —  
це стабільний набір іміджів про організацію/державу в режимі реального часу].3

Україна не має цілісної комунікаційної стратегії, державної політики управління імі-
джем та інструментів регулярного і ґрунтовного вимірювання своєї репутації в різ-
них країнах. Нечисленні дослідження показали, що Україна асоціюється в іноземців 
переважно з негативними образами. За результатами опитування4 TNS на замов-
лення Інституту світової політики у 2015 році, три ключові асоціації з Україною — це 
війна, Росія, бідність. За останні п’ять років зроблено чимало для утвердження істо-
рико-культурної суб’єктності України у світі, проте цьому активно протидіє росій-
ська пропаганда. 

Основні проблеми формування сприятливого іміджу України:

 → Брак культурних та історичних асоціацій з Україною (Україна виключена як 
суб’єкт зі світової історії та культури); 
 → Нав’язані здебільшого хибні негативні асоціації з Україною (націоналізм, колабо-
раціонізм, антисемітизм тощо); 

 → Відсутність проактивного українського голосу в культурному, науковому середо-
вищах та медійному полі;

 → Україна — постійне джерело «поганих новин».

Бренд України. В умовах глобалізованого світу ефективним інструментом комуні-
кації є національний бренд, який відображає ідентичність та сприяє втіленню дер-
жавних стратегій розвитку. В рейтингах5 національних брендів Україна або відсутня 

1 What is a brand? https://www.interbrand.com/views/what-is-a-brand/
2 Dr. Charles Fombrun. Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, 2018
3 Stephen Wilkins and Jeroen Huisman (UGent). Corporate images’ impact on consumers’ product 
choices: the case of multinational foreign subsidiaries // (2014) JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH. 67(10). 
p.2224-2230

4 https://glavcom.ua/media/o-00332306-a-00031988.pdf
5 Наприклад: The Anholt Nation Brands Index https://www.ipsos.com/sites/default/files/anholt-
ipsos-nation-brands-index.pdf, FutureBrand Country Index https://www.futurebrand.com/uploads/FCI/

Імідж і бренд 
України 

https://www.interbrand.com/views/what-is-a-brand/
https://glavcom.ua/media/o-00332306-a-00031988.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/anholt-ipsos-nation-brands-index.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/anholt-ipsos-nation-brands-index.pdf
https://www.futurebrand.com/uploads/FCI/FutureBrand-Country-Index-2019.pdf


17взагалі (не входить в топ-50), або займає дуже низькі позиції. Перші місця займа-
ють розвинені країни — США, Німеччина, Великобританія, а також Франція, Канада, 
Японія, Італія, Швейцарія, Австралія та Швеція. Незважаючи на це, Україна підня-
лась на дещо вищі позиції у рейтингах за останні кілька років, і ця позитивна дина-
міка пов’язана саме з культурою.6 

Туристичний бренд України. З 2002 до 2014 років 
було розроблено три7 варіанти туристичного бренду 
України. Жоден з брендів не отримав широкого розпов-
сюдження чи підтримки з боку держави. 

Ukraine NOW.8 Міністерство інформаційної політи-
ки України в 2017 році ініціювало створення Концепції 
популяризації України в світі, якою було передбачено 
створення єдиного бренду для просування України. 
Над розробкою працювали українські експерти і кре-
ативники. Обрана концепція Ukraine Now розроблена 
українським агентством Banda Agency. Бренд затвер-
джений на засіданні Кабінету Міністрів 10 травня 2018 
року. Він є відкритим для використання і застосовуєть-
ся низкою органів державної влади та в громадсько-
му секторі, переважно виконуючи функцію візуальної 
айдентики. 
 

Робота з іміджем, брендом та репутацією, разом із культурною дипломатією, є скла-
довою стратегічних комунікацій держави. Ефективність кожного з елементів зале-
жить від узгодження загальної стратегії та цілей на найвищому рівні. За відсутності 
єдиної концепції комунікацій культурна дипломатія може зробити свій внесок у за-
гальну мету, але не може компенсувати відсутність роботи з іншими елементами. 

Імідж України, зокрема його негативні конотації, формують різні чинники, політичні 
і суспільні проблеми всередині країни, реалії стану суспільства пострадянського пе-
ріоду, окупація частини території. Негативний вплив на імідж та репутацію країни 
через ці фактори можна нівелювати лише вирішенням таких проблем. І тут засоба-
ми культурної дипломатії можна вплинути лише дуже обмежено, навіть за наявності 
необмежених ресурсів. Культурна дипломатія натомість пропонує зосередитись на 
поясненні навіть найскладніших явищ і позитивних досягненнях.

Виклики та можливості для України 

Стратегія Українського інституту враховує виклики, з якими стикається Україна 
у сприйнятті країн пріоритетної географії, та на які можна вплинути засобами куль-
турної дипломатії; а також можливості, що дозволяють знайомити світ з Україною 
через культуру. 

FutureBrand-Country-Index-2019.pdf, Brand Finance Nation Brands https://brandirectory.com/download-
report/brand-finance-nation-brands-2019-preview.pdf, Global Soft Power Index https://brandirectory.com/
globalsoftpower/, The Good Country Index https://www.goodcountry.org/index/results, Country RepTrak 
https://www.reptrak.com/country-reptrak/
6 Зокрема, в рейтингу The Good Country Index Україна з 2014 до 2018 року займала 99, 73, 54 та 76 
місце. Ріст забезпечили поступові збільшення рейтингу за категоріями: «Наука і технології» з 13 до 1 місця; 
«Культура» з 75 до 55. Загалом оцінювались країни за сімома категоріями.

7 Брендбук (концептуальна частина): http://wikicitynomica.org/wp-content/uploads/2014/03/
ukraine_tourist_brand_brandbook_UKR_web.pdf

Про створення: http://wikicitynomica.org/teoriya/turisticheskiy-brend-ukrainyi-soderzhanie.html#more-1033
8 https://www.slideshare.net/Piter234903/ukraine-now-brandbook

https://www.futurebrand.com/uploads/FCI/FutureBrand-Country-Index-2019.pdf
https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-nation-brands-2019-preview.pdf
https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-nation-brands-2019-preview.pdf
https://brandirectory.com/globalsoftpower/
https://brandirectory.com/globalsoftpower/
https://www.goodcountry.org/index/results
https://www.reptrak.com/country-reptrak/
http://wikicitynomica.org/wp-content/uploads/2014/03/ukraine_tourist_brand_brandbook_UKR_web.pdf
http://wikicitynomica.org/wp-content/uploads/2014/03/ukraine_tourist_brand_brandbook_UKR_web.pdf
http://wikicitynomica.org/teoriya/turisticheskiy-brend-ukrainyi-soderzhanie.html#more-1033
https://www.slideshare.net/Piter234903/ukraine-now-brandbook


18 Найбільшими викликами для України є військова агресія Росії та анексія частини те-
риторій, що супроводжується інформаційними втратами у гібридній війні, зокрема, 
через деструктивну пропаганду та дезінформацію з боку Росії. Послаблює позицію 
України також висока політична, безпекова та макроекономічна нестабільність все-
редині країни. 

В таких умовах Україна повинна формувати власну суб’єктну позицію та ін-
формаційний порядок денний. Саме культура, освіта та наука мають потен-
ціал пропонувати потужну альтернативу негативним наративам про Україну. 

Важко переоцінити важливість роботи в академічній і науковій сфері, яка формує 
міжнародні наративи та смисли, що впливають на сприйняття України мільйонами 
іноземців. Україна фактично відсутня як предмет дослідження в міжнародному гу-
манітарному дискурсі. Для актуалізації української тематики варто скористатись 
зацікавленістю наукового середовища до історії країн Східної Європи, спадщини 
модернізму, постколоніальних студій. 
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У своїй діяльності Український інститут керується Статутом та нормативно-право-
вими актами, які окреслюють засади зовнішньої політики України, зокрема, в части-
ні завдань культурної дипломатії.

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»

п. 2 ст. 11: основні засади зовнішньої політики України:

 → утвердження провідного місця України у системі міжнародних відносин, зміцнен-
ня міжнародного авторитету держави;

 → використання міжнародного потенціалу для утвердження і розвитку України як 
суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави, її стало-
го економічного розвитку;

 → підтримка інтеграції України у світовий інформаційний простір;
 → створення сприятливих зовнішньополітичних умов для розвитку української нації, 
її економічного потенціалу, історичної свідомості, національної гідності українців, 
а також етнічної, культурної, мовної, релігійної самобутності громадян України 
усіх національностей.

Положення про Міністерство закордонних справ України в частині основних за-
вдань МЗС:

3.3) реалізація зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток по-
літичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових та інших зв’язків з іно-
земними державами, міжнародними організаціями;

3.6) сприяння утвердженню міжнародного авторитету України, піднесенню у світі її 
іміджу як надійного і передбачуваного партнера.

Розпорядження Кабінету Міністрів України №430-р від 21.06.2017 «Про утворення 
державної установи ”Український інститут”»

Статут державної установи «Український інститут» затверджений Наказом 
Міністерства закордонних справ України №103 від 28.02.2018. 

Культурна дипломатія 
і зовнішня політика 
України



МІСІЯ 
ВІЗІЯ
СТРАТЕ 
ГІЧНІ
ЦІЛІ

МІСІЯ



МІСІЯ

ВІЗІЯ

Зміцнення міжнародної 
і внутрішньої суб’єктності 
України засобами 
культурної дипломатії.

Український інститут 
є експертною, сталою та 
авторитетною організацією, 
що має системотворчу 
роль у міжнародній 
репрезентації України через 
потенціал культури.
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ПОКРАЩЕННЯ РОЗУМІННЯ ТА ВПІЗНАВАНОСТІ УКРАЇНИ СЕРЕД 
ЗАКОРДОННИХ АУДИТОРІЙ 
Інститут поширює знання про Україну у закордонних суспіль-
ствах, залучає широке коло громадян інших країн до дискусії і ді-
алогу, забезпечує видимість країни в інформаційному полі, про-
понує українські наративи про Україну. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЗАПИТУ НА ФАХОВУ ВЗАЄМОДІЮ 
З УКРАЇНОЮ 
Інститут розвиває проактивний інтерес до співпраці з Україною 
у міжнародному фаховому й експертному середовищі; забезпе-
чує посередництво та експертну підтримку.

ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ГРАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, 
ОСВІТИ, НАУКИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО 
МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 
Залучаючи сферу культури до міжнародної співпраці, Інститут 
розвиває компетенції і спроможність її учасників, що покращує 
якість і результативність репрезентації України у світі. 

ПОСИЛЕННЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ УКРАЇНИ ДО АКТУАЛЬНИХ СВІТОВИХ 
КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ 
Програми Інституту зміцнюють роль України у міжнародному 
культурному діалозі та обміні; забезпечують сталу присутність 
України на ключових культурних, наукових, освітніх і політичних 
майданчиках світу.

РОЗШИРЕННЯ ПОЛЯ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СВІТІ
Інститут посилює присутність української мови в публічному 
просторі та її використання у професійному середовищі. 

Стратегічні цілі



23Цінності і принципи 

Наша діяльність спирається на цінності та принципи, які були сформульовані ко-
мандою Інституту з допомогою зовнішніх модераторів і експертів з організаційного 
управління. Цінності та принципи вбудовані в щоденну діяльність команди Інституту, 
принципи відбору та реалізації проєктів, комунікацію з партнерами, внутрішні полі-
тики та стандарти роботи. 

Цінності Українського інституту визначають щоденну 
поведінку команди та формують її організаційну культуру.

Принципи діяльності Українського інституту —  
це засадничі норми, які допомагають визначити 
правомірність наших дій.

Відповідальність 
Ми виважено ухвалюємо рішення та 
провадимо діяльність, усвідомлюючи 
їхні можливі наслідки.

Не дискримінуємо 

Ми поважаємо і підтримуємо розмаїття 
світових культур, форм самовираження 
та проявів людської індивідуальності.

Відкритість

Ми діємо прозоро, працюємо в діалозі, 
ділимося досвідом та надаємо 
зворотній зв’язок. 

Не толеруємо корупцію

Ми створюємо не індивідуальне, 
а суспільне благо, та не керуємося 
особистими вподобаннями.

Велика мета

Наша місія — створення суспільного 
блага і досягти її можна лише спільними 
зусиллями багатьох людей.

Не припиняємо вчитися

Ми віримо в постійне 
самовдосконалення, вчимося на 
власному досвіді, відкриті до діалогу 
та дискусії.

Життєстійкість

Ми швидко адаптуємося до змін і готові 
до викликів, з якими пов’язана наша 
робота. 

Не підтримуємо жодну 
політичну силу

Ми відстоюємо державні інтереси,  
а не діємо на користь окремих 
політичних сил.

Професіоналізм 

Майбутнє культурної дипломатії — за 
сильними інституціями, тому ми будуємо 
сильну, стратегічно сфокусовану 
організацію з фаховою командою.

Не займаємося 
пропагандою

Ми не маніпулюємо людською 
свідомістю, не поширюємо недостовірну, 
неправдиву, неперевірену інформацію.

ц і н н о с т і п р и н ц и п и



24 Тематичні рамки

У своїй діяльності Український інститут керується питанням «Яку Україну ми пред-
ставляємо світові?» Відповідь на нього не є усталеною та однозначною, адже укра-
їнське суспільство продовжує вибудовувати свою ідентичність, зокрема в діалозі 
з іншими культурами та спільнотами.

Український інститут відмовляється від спрощених, стереотипних культурних обра-
зів, що досі за інерцією відтворюються як в Україні, так і за її межами.

Ми розуміємо Україну інклюзивно: як багатонаціональну спільноту і множину іден-
тичностей, географія якої простягається далеко за межі кордонів сучасної україн-
ської держави. У такий спосіб робота Інституту ретранслює цінності, голоси і праг-
нення як мешканців України, так і українців, які проживають за її межами1.

Ми не обмежуємо зміст своєї діяльності окремими темами, культурними явищами, 
історичними періодами чи політичними наративами. Натомість ми сформулювали 
три тематичні рамки, які, на наш погляд, відображають поступ українського су-
спільства до самоствердження як європейської політичної нації. Ці рамки визнача-
ють зміст проєктів та програм Українського інституту.

ВИКЛИКИ МИНУЛОГО
Україна відповідає на виклики минулого, переосмислює свою історію і спадщину 
в глобальному контексті, що включають, але не обмежуються такими напрямами:

 → опрацювання знакових подій української історії та культури;
 → досвід проживання й осмислення суспільних травм минулого;
 → перепрочитання, осучаснення, реапропріація культурної спадщини, зокрема, 

через оптику декомунізації і деколонізації;
 → включення України у світовий історичний та культурний дискурс.

ДОСВІД СЬОГОДЕННЯ
Погляд на сучасну Україну як дієву демократію, динамічне громадянське суспіль-
ство, зокрема такі аспекти:

 → розповіді про сьогодення України мовою сучасної культури;
 → формування ідентичності української політичної нації;
 → відданість гуманістичним і демократичним цінностям;
 → відстоювання культурної незалежності й територіальної цілісності України.

ВІЗІЇ МАЙБУТНЬОГО
Розвиток потенціалу суспільства у спроможність та інновації. Серед іншого, важли-
вими є наступні питання:

 → пошук відповідей на глобальні виклики, що постають перед людством;
 → здатність суспільства до самоорганізації і високої ефективності навіть за обме-

жених ресурсів;
 → розвиток культури підприємництва та інновацій;
 → пошук нових форм міжкультурного діалогу.

1 Концепція розвитку Українського інституту, подана В.Шейком на конкурс із призначення гене-
рального директора Українського інституту: http://www.ui.org.ua/dokumenty

http://www.ui.org.ua/dokumenty
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Український інститут як державна установа покликана формувати і впроваджувати 
політику культурної дипломатії, є частиною широкої екосистеми суб’єктів, чия діяль-
ність полягає у презентації української культури у світі. Серед них:  

 → структурні підрозділи Міністерства закордонних справ; 
 → закордонні дипломатичні установи України; 
 → національні та локальні інституції сфери культури, освіти і науки; 
 → громадські організації; 
 → центральні органи виконавчої влади, місцеве самоврядування; 
 → діаспора й закордонні українці;  
 → бізнес; 
 → індивідуальні гравці; 
 → закордонні інститути й спільноти; 
 → засоби масової інформації та ін.

Стейкхолдери — ті, від кого залежить діяльність інституту та реалізація його місії. 
Цільові аудиторії — ті, на кого спрямована його діяльність. Цільові аудиторії поділя-
ються на групи: 

 → фахові аудиторії (дипломати, представники влади, культурна спільнота);
 → широка аудиторія;
 → медіа. 

Цільові аудиторії та стейкхолдери, а також основні канали взаємодії з ними, будуть 
детально проаналізовані у комунікаційній стратегії Українського інституту, яка буде 
опублікована окремо.

Комунікаційна діяльність Українського інституту покликана виконувати значно ши-
рші завдання, ніж звичайне інформування про діяльність організації. Це ключова 
складова в розбудові інституційної репутації, донесенні її місії та цінностей та досяг-
ненні стратегічних цілей організації. Як стратегічна функція Інституту, комунікації 
інтегровані в планування його програмної діяльності; це важливий елемент, який 
враховується при розробці архітектури всіх проєктів.

Основні напрями комунікації  Українського інституту

За кордоном: основний фокус комунікації зараз спрямований на країни пріоритет-
ної географії. Враховуючи контекст та особливості ставлення до України в різних 
країнах, необхідно опрацювати окремі комунікаційні стратегії для кожної з цих кра-

Комунікаційна 
діяльність. Ключові 
стейкхолдери та 
цільові аудиторії



26 їн. Цілі комунікацій Українського інституту, залежно від визначених цільових ауди-
торій розкладаються по шкалі від інформування до поведінкових змін (через вста-
новлення діалогу та переконання). 

Інструментами міжнародних комунікацій Українського інституту є медійні кампа-
нії навколо заходів Інституту в цих країнах, особисті зустрічі з лідерами думок, фа-
хівцями сектору та суб’єктами ухвалення рішень, ініціюванні спільних спецпроєктів 
з іноземними ЗМІ, а також реалізація масштабних інформаційних онлайн-кампаній, 
які можуть мати ширшу за географією аудиторію. 

В Україні: українське суспільство є основним бенефіціаром діяльності Інституту як 
державної установи. Діючи на засадах прозорості та підзвітності, Український ін-
ститут всебічно інформує громадськість через власні канали комунікації: офіційній 
веб-сайт, профілі установи в соціальних мережах, тощо; а також через опосередко-
вані майданчики — прояви в ЗМІ, презентації на професійних подіях тощо.

Перед комунікаціями Інституту стоїть завдання сформувати в суспільстві розуміння 
культурної дипломатії як важливого інструменту для зовнішньої безпеки та досягнен-
ні зовнішньополітичних цілей України, та забезпечити знання про роль Українського 
інституту в цьому процесі. Важливою складовою комунікацій Українського інститу-
ту як державної установи є також включення своєї позиції в суспільну дискусію щодо 
того, яку Україну ми представляємо світові, та втілення цього бачення в своїй щоден-
ній діяльності.



27«М’яка сила — здатність досягати 
цілей шляхом залучення та 
переконання — є вирішальною 
для ефективної реалізації 
зовнішньої політики.
 
М’яка сила дає малим країнам, які 
ніколи не зможуть використати 
примус для впливу на інших, 
можливість залучити інших суб’єктів 
для наслідування своєї позиції 
і схиляти їх до колективних дій».

The Soft Power 30 Report, 2019, softpower30.com
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Закордонні

Центральна
і місцева

влада

Лідери
громадської

думки,  експертні
групи

інституції культури, 
центри освіти та науки, 

інституції  громадянського 
суспільства

Закордонні 
партнери

Організації  
закордонних

українців

ЗМІ

Українські

Міністерство
освіти і  науки

України

Наглядова Рада УІ,  
Експертні  групи

Творці контенту
в Україні

культура (індивідуальні 
діячі та інституції); 

освіта і наука (науковці, 
наукові та освітні центри); 
громадянське суспільство 

(ГО, громади, ЗМІ)

Міністерство культури
та інформаційної
політики України

УКФ, УІК, Держкіно, 
УІНП

посольства, 
консульства, постійні 

представництва, 
почесні консули

Закордонні
дипломатичні

установи України:  
Міністерство
закордонних

справ 
України

Комітети
Верховної

РадиОфіс Президента
Офіс Першої леді

Дипломатична
академія України,  

Інститут
міжнародних

відносин

Стейкхолдери
(Заінтересовані сторони)
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Закордонні Українські

Аудиторія,
що цікавиться
культурою

Аудиторія,
що цікавиться
культурою

ш и р о к а   а у д и т о р і я

ф а х о в і   а у д и т о р і ї

Аудиторія,
що цікавиться
Україною

м е д і а

Інституційні  
та індивідуальні  
представники 
культури,  освіти 
та науки,  
громадянського 
суспільства

Інституційні  
та індивідуальні  
представники 
культури,  освіти 
та науки,  
громадянського 
суспільства

Представники 
влади,  
дипкорпус 
іноземних 
країн в країні  
діяльності

Представники 
влади,  
дипкорпус 
іноземних 
країн в Україні

Цільові аудиторії



30 Партнерства

Ефективна діяльність Українського інституту можлива лише у взаємодії з вели-
кою кількістю українських і закордонних партнерів. Взаємовигідні партнерства —  
це стратегічна основа програмної, комунікаційної і дослідницької робо-
ти Інституту.

Такий підхід дозволяє зосередитися на спільному порядку денному, масштабувати 
результати, а також досягнути впливу, який значно перевищує власні можливості 
і ресурси Інституту.

Розвиваючи партнерства в рамках своїх проектів, Український інститут керується 
такими критеріями:

2. СПРОМОЖНІСТЬ. 
Партнер співінвестує у співпрацю 
власний контент, мережі контактів, 
репутацію, інфраструктуру, 
фінансові й людські ресурси, 
комунікаційні можливості.

4. ЗДАТНІСТЬ  
ДО ПРИМНОЖЕННЯ  
ВПЛИВУ. 
Суспільна вага, авторитет, охоплення 
аудиторії і ресурси партнерів 
посилюють ефект від спільних проектів, 
які можуть продовжуватись і без 
участі Інституту.

1. ІНСТИТУЦІЙНІСТЬ. 
 Саме завдяки співпраці на 
інституційному рівні досягається 
сталість і системність впливу 
культурної дипломатії.

3. ЕКСПЕРТНІСТЬ. 
Партнери Інституту є носіями 
і виробниками експертного знання 
у відповідній сфері, яке відображає як 
локальний, так і міжнародний контексти.
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Географія діяльності Українського інституту визначається з огляду на зовніш-
ньополітичні пріоритети України та наявні і потенційні можливості для розвитку 
двосторонніх культурних відносин. Зокрема, в Конституції України у 2019 році за-
фіксовано «стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України 
в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору». Окрім 
цього ми керуємось актуальними регіональними стратегіями МЗС України. В усіх ге-
ографічних регіонах країни поділяються на пріоритетні і важливі.

Пріоритетні: діяльність здійснюється в більшому об’ємі; проекти спрямовані на до-
сягнення усіх або більшості стратегічних цілей Інституту.

Важливі: діяльність спрямована на досягнення щонайменше однієї стратегічної 
цілі Інституту.

Можливість якісно охопити обидві категорії країн прямо залежить від рівня фінансу-
вання Українського інституту та штатної чисельності, а також від наявності постій-
ного представництва Інституту в певній країні. 

Незалежно від рівня пріоритетності, Український інститут дотримується принципу 
системної роботи в кожній країні. Розширення діяльності на нову країну чи регіон 
вимагає пропорційного ресурсного забезпечення та підготовчого етапу (вивчен-
ня контексту, аналітика, налагодження партнерств, завчасна розробка проектів 
і програм). 

Інститут може коригувати географію діяльності відповідно до зовнішньополітичних 
пріоритетів України, наявних ресурсів та практичних завдань культурної диплома-
тії. Інститут може реалізовувати окремі проекти у країнах, які не входять до цьо-
го переліку.

Географія діяльності
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Для ефективної роботи Українського інституту та з метою досягнення стратегічних 
цілей важливо і необхідно мати представництва в країнах діяльності. Можливість 
заснування закордонних представництв (філій) передбачена Статутом Інституту.

Наявність представництв за кордоном дозволить посилити видимість Українського 
інституту та його діяльності у відповідній країні, нарощувати об’єм та якість контак-
тів із зацікавленими сторонами, встановлювати та реалізовувати більш довгостро-
кові партнерства, підвищувати рівень довіри до Інституту як установи культурної 
дипломатії. Це спростить управління окремими проектами і ризиками, а також до-
дасть гнучкості у плануванні програмної діяльності.

Проаналізувавши моделі діяльності інших інституцій культурної дипломатії та нор-
мативно-правове поле України та пріоритетних країн діяльності, ми виділили кілька 
можливих моделей роботи представництв Українського інституту за кордоном. 

1. Філія або представництво державної установи «Український інститут», створені 
відповідно до законодавства країни перебування. Як правило, така організацій-
но-правова форма не є самостійною юридичною особою. 

2. Неприбуткова організація, зареєстрована за кордоном, яка отримує ста-
тус представництва та право здійснювати програмну діяльність від імені 
Українського інституту відповідно до рамкового договору та узгодженого бю-
джету. Перевага надається організаціям, що працюють з українською темати-
кою, мають належний досвід роботи в культурній дипломатії, інституційну спро-
можність та репутацію.

3. Працівники закордонної дипломатичної установи України, які виконують 
функції представників (менеджерів) Українського інституту та безпосередьно 
підпорядковані Інституту у програмних та комунікаційних питаннях.

4. Фізичні особи, резиденти країни перебування, з якими Український інститут 
укладає трудові договори, уповноважуючи здійснювати відповідну діяльність 
за кордоном.

Оскільки географія діяльності Українського інституту в середньостроковій перспек-
тиві передбачає охоплення близько 20 країн, пропонується працювати в пріоритет-
них країнах за моделлю 1 або 2, а у важливих країнах — за моделлю 3 або 4.

Передумовами для започаткування закордонних представництв Українського ін-
ституту є: 

 → перехід до трирічного бюджетного планування в Україні;
 → гарантована позитивна динаміка фінансування Інституту на наступні три роки; 
 → спільна з МЗС України адаптація нормативно-правової бази під обрані моделі;
 → заснування «пілотного» представництва у Польщі, що дозволить випробувати 

ефективність моделі та поширити досвід на інші країни.

Представництва 
за кордоном
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Для досягнення стратегічних цілей Український інститут здійснює програмну діяль-
ність, яка полягає в реалізації заходів, проєктів та інших ініціатив.

Програмна 
діяльність

С т р а т е г і ч н і  ц і л і

ПОКРАЩЕННЯ 
РОЗУМІННЯ ТА 
ВПІЗНАВАНОСТІ 
УКРАЇНИ СЕРЕД 
ЗАКОРДОННИХ 
АУДИТОРІЙ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОГО ЗАПИТУ  
НА ФАХОВУ 
ВЗАЄМОДІЮ 
З УКРАЇНОЮ

Які завдання маємо вирішити, щоб досягти стратегічних цілей?

Закріпити знання про сучасну Україну та її культуру серед 
широкої аудиторії за кордоном.
Забезпечити сталу комунікацію про актуальну українську 
культуру у світі.

Посилити знання про знакові явища української культури 
у світі.

Розширити сприйняття української культури у світі за 
рахунок її закордонних діячів українського походження 
або з українською ідентичністю. 

Забезпечити видимість, системне представлення 
та визнання українських експертів у міжнародному 
фаховому полі.

Сформувати та закріпити репутацію України як надійного 
професійного партнера у сфері культури.

Посилити культурні зв’язки та співпрацю між Україною 
і світом на інституційному рівні.

Розширити горизонт планування і реалізації проектів 
культурної дипломатії.

П р о г р а м н і  з а в д а н н я
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ЗМІЦНЕННЯ 
СПРОМОЖНОСТІ 
ГРАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ, 
ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА ДО 
МІЖНАРОДНОЇ 
СПІВПРАЦІ

ПОСИЛЕННЯ 
ЗАЛУЧЕНОСТІ УКРАЇНИ 
ДО АКТУАЛЬНИХ 
СВІТОВИХ КУЛЬТУРНИХ 
ПРОЦЕСІВ

РОЗШИРЕННЯ ПОЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
У СВІТІ

Забезпечити українським та іноземним гравцям 
культури посередництво і фахову експертизу в питаннях 
культурної дипломатії.

Створити нові можливості для співпраці між українськими 
та іноземними діячами культури. 

Закріпити суспільне розуміння культурної дипломатії, 
її впливу на зміцнення політичного і культурного 
суверенітету України.

Посилити міжнародний обмін досвідом і встановлення 
професійних контактів.

Проактивно просувати позиції українських науковців, 
культурних діячів, експертів у медійному, науковому, 
експертному, культурному середовищі.

Забезпечити системну участь України у ключових 
культурних подіях світу.

Створити інструменти для вивчення та використання 
української мови у світі.

Підвищити впізнаваність української мови як важливої 
складової ідентичності української держави.

Основні напрями програмної діяльності 
Проаналізувавши сучасний стан культурної дипломатії, досвід України та інститутів 
культурної дипломатії Великобританії, Німеччини, Франції, США, Чехії, Литви, Іспанії 
та інших, потреби та можливості України у репрезентації власної культури у світі, за-
пити від українських і закордонних стейкхолдерів, врахувавши стан і динаміку куль-
турних процесів в Україні та за кордоном, Інститут визначив такі основні напрями 
програмної діяльності:

1. Мистецькі програми 
Репрезентують українську культуру через кіно, музику, літературу, перформативні 
мистецтва, візуальне мистецтво1. 

1 Перелік мистецьких секторів, з якими працює Інститут, може бути розширений з огляду на появу 
нових можливостей і наявність відповідних ресурсів.

С т р а т е г і ч н і  ц і л і П р о г р а м н і  з а в д а н н я
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Сучасне українське мистецтво є полем можливостей для формування обра-
зу України як творчої, активної, динамічної держави, що має потенціал і пер-
спективи, дивиться в майбутнє, переосмислюючи минуле, говорить сучасною 
та актуальною мовою, є відкритою і цікавою для світу. Мистецтво є важли-
вим елементом міжнародного престижу і визнання України, закріплення її 
ролі як рівноправного та спроможного гравця на культурній мапі світу. 

>> Приклади та формати >> Представлення України на міжнародних мистецьких подіях, мис-
тецькі резиденції, концерти класичної та сучасної музики, покази українських театральних 
вистав, каталоги українського мистецтва, премії та відзнаки, створення та підтримка спіль-
них проектів між українськими та іноземними акторами культури, представлення контенту 
на онлайн-платформах, студійні візити для фахівців культури, індивідуальна мобільність та 
обміни тощо.

2. Кроссекторальні програми 
Розробляються на перетині кількох напрямів та секторів культури; можуть бути орі-
єнтовані на ширшу аудиторію; забезпечують представлення України на професій-
них міжнародних подіях високого рівня (high profile events).

>> Приклади та формати >> Комунікаційні та інформаційні кампанії про українську культуру, 
міждисциплінарні фестивалі, участь у міжнародних самітах, фахових форумах, заходах полі-
тичного спрямування.

3. Академічні програми
Спрямовані на посилення українського голосу і представництва в міжнародному 
науковому та експертному середовищі; підтримку досліджень з української темати-
ки, посилення українських студій за кордоном.

Мистецтво є надзвичайно дієвим інструментом міжкультурного спілкування 
і діалогу. Завдяки своїй універсальності, мова мистецтва транслює культурні, 
політичні, суспільні процеси сучасної України, допомагає спільнотам пізна-
вати одна одну, разом осмислювати важливі теми, досягати порозуміння.

Чому?

Втілення проектів на перетині кількох дисциплін чи сфер культури забезпе-
чує різносторонню, об’ємну репрезентацію України за кордоном. Такі проек-
ти можуть мати потужну комунікаційну складову, охоплювати ширшу закор-
донну аудиторію та/або пропонувати нестандартні кураторські концепції. 

Чому?

Особливості задач, які вирішує українська культурна дипломатія, вимага-
ють активної залученості України до міжнародного академічного дискур-
су; формування проактивної позиції у суспільно-політичних, історичних, 
культурних дискусіях; уникнення ситуацій, коли про Україну говорять без 
України. Наукове і експертне знання має визначальний вплив на позиціону-
вання і сприйняття України у світі. Це знання проявляється на різних рівнях: 
у підручниках з історії, які з дитинства формують суспільну думку іноземних 
спільнот; культурологічних дисциплінах; принципах формування музейних 
колекцій; наративах закордонних ЗМІ; процесах вироблення та ухвалення 
політичних рішень урядами інших країн. Академічне та експертне середови-
ще безпосередньо впливають на формування «ментальної географії» світу 
та місця України у ній.

Чому?

https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news


37>> Приклади та формати >> Наукові та експертні дослідження з української тематики; нау-
кові конференції; підтримка публікацій і перекладів; публічні лекції і дискусії, співпраця з на-
уковими осередками і think tanks за кордоном; підтримка українських студій в університе-
тах світу.

4. Громадянське суспільство 
Напрям, що репрезентує досвід України у розбудові демократії і громадянсько-
го суспільства, артикулює питання, актуальні для міжнародного порядку денного; 
підсилює репрезентацію Криму та кримськотатарської спільноти в царині культур-
ної дипломатії.

>> Приклади та формати >> Презентації та публічні дискусії, участь профільних експертів 
у міжнародних форумах та самітах, міждисциплінарні проекти, інформаційні і медіа кампанії.

5. Українська мова 
Популяризація і посилення видимості та використання української мови у світі.

Чому?     Українська мова є восьмою за кількістю носіїв мовою Європи. Утім, сфера 
її використання є доволі вузькою, адже потреба вивчати чи користуватись 
українською здебільшого існує серед закордонних українців, іноземних сту-
дентів, які планують здобути освіту в Україні, у певних фахових колах (ди-
пломати, працівники ЗМІ), науковому середовищі тощо. Українська мова 
не завжди сприймається широким загалом як окрема чи повноцінна мова 

— як через брак видимості, так і стереотипи та дезінформацію, активно на-
саджувані Росією.

Низька представленість української мови у світі створює додаткові бар’єри 
для знайомства з Україною, її вивчення та дослідження, а також поміщає 
Україну у російськомовний культурний і геополітичний простір. Будучи клю-
човим елементом національної ідентичності, українська мова має бути оп-
риявнена за кордоном як самодостатня мова незалежної країни.

>> Приклади та формати >> Створення україномовних аудіогідів у закордонних музеях, ін-
формаційні кампанії про українську мову, промоція україномовного культурного контенту.

У процесі формування сучасної політичної нації Україна набула значний 
досвід суспільних трансформацій та зміцнення громадянського суспільства. 
Він є цінним і подекуди унікальним для інших країн у контексті глобальних 
викликів ХХІ століття, що постають перед усією міжнародною спільнотою. 
Важливі складові цього досвіду — відданість європейським цінностям; сус-
пільний активізм і волонтерство; культура підприємництва та інновацій; 
життя в умовах збройного конфлікту; проблематика внутрішньо переміще-
них осіб; реінтеграція окупованих територій; багатокультурність; невід’ємна 
роль кримських татар у політичній і культурній ідентичності України. 

Чому?

https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
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38 6. Розвиток культурної дипломатії 
Напрям, що посилює потенціал і спроможність сфери культурної дипломатії України 
та її учасників (людей та інституцій).

Чому?        Екосистема культурної дипломатії налічує велику кількість гравців та учасни-
ків, чия діяльність формує образ України у світі. Оскільки ця сфера є віднос-
но новою професійною дисципліною, вона може бути ефективною лише за 
умови постійного професійного розвитку, обміну досвідом, синергії гравців 
та утвердження культурної дипломатії як невід’ємної складової зовнішньої, 
гуманітарної і безпекової політики України.

Український інститут як профільна державна установа працює над тим, 
щоб потенціал і можливості культурної дипломатії були краще усвідомлені 
суспільством і органами влади, які формують відповідні державні політики; 
на посилення компетенцій людей та організацій, які розвивають культурні 
відносини між Україною і світом; а також впровадження кращих світових 
практик в усіх аспектах діяльності Українського інституту. 

>> Приклади та формати >>  Створення навчальних матеріалів і курсів з культурної диплома-
тії, форуми, лекції, тренінги, конференції, нетворкінг-події для фахівців культурної дипломатії.

7. Дослідження та аналітика 
Напрям, що передбачає збір та аналіз даних та створення теоретичного і практич-
ного знання, які є необхідними для ефективного втілення проектів культурної дипло-
матії Українським інститутом і широким колом зацікавлених сторін.

Чому?      Розуміння вихідної позиції (baseline), контексту і параметрів середовища; 
відстеження динаміки впливу; опрацювання верифікованих даних, фахова 
аналітика та оцінка результатів є обов’язковими передумовами для побу-
дови стратегій, вироблення політик та ухвалення рішень у будь-якій органі-
зації. Аналітична і дослідницька робота утверджує ці принципи в діяльно-
сті Українського інституту як установи, яка керується даними (data-driven 
organisation).

>> Приклади та формати >> Дослідження, аналітика, опитування, створення і поширення ін-
формаційно-аналітичних матеріалів, освітні та нетворкінг-події.

https://ui.org.ua/news
https://ui.org.ua/news
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1. ДОЦІЛЬНІСТЬ
Програма завжди спрямована 
на реалізацію місії та конкретних 
стратегічних цілей Інституту.

5. РЕЛЕВАНТНІСТЬ
Програма відповідає очікуванням 
закордонних партнерів, запитам 
цільової аудиторії і локальному 
контексту країн.

3. ЕКСПЕРТНІСТЬ
Команда Інституту приймає 
самостійні, поінформовані та 
обґрунтовані програмні рішення, 
керуючись експертизою і досвідом 
у відповідній сфері; а також завдяки 
постійній взаємодії і консультаціям  
із зовнішніми експертами.

7. ЕФЕКТИВНІСТЬ
Програма передбачає оптимальне 
співвідношення необхідних ресурсів  
та очікуваного впливу.

2. АКТУАЛЬНІСТЬ
Програма працює з сучасною 
українською культурою та/або 
актуальною і фаховою інтерпретацією 
культурного надбання.

6. СТАЛІСТЬ
Програма включає довгострокові 
моделі співпраці, а також проєкти, 
придатні до масштабування 
і подальшого розвитку.

4. ДВОСТОРОННІСТЬ
Програма спрямована на розбудову 
міжнародної співпраці, обмінів  
та діалогу, а не лише на одностороннє 
представлення України за кордоном.

Принципи  
програмної діяльності
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Р и з и к и

Управління ризиками

М о ж л и в і  н а с л і д к и

Інституційні наслідки: 
неможливість досягнення 
цілей, скорочення 
діяльності, простій 
інституції, скасування 
проєктів, порушення 
домовленостей, 
репутаційні втрати. 

Екосистемні наслідки: 
втрата партнерів, 
репутаційні втрати для 
України, розчарування 
і зниження довіри до 
державних інституцій. 

Скорочення фінансування, 
загроза особистій 
безпеці команди, 
неактуальність поточної 
стратегії, необхідність 
переформатування 
діяльності, робота 
в умовах постійної 
кризи (загроза сталості 
розвитку), зникнення 
культурної дипломатії 
з порядку денного.

Згортання діяльності 
Інституту, неможливість 
досягнення цілей, 
скорочення фінансування, 
непріоритетність 
Інституту для ключових 
стейкхолдерів, загроза 
сталості розвитку. 

С т р а т е г і я  у п р а в л і н н я 
р и з и к а м и

Розбудова та втілення 
GR-стратегії. Посилення 
репутації серед 
стейкхолдерів, збільшення 
соціального капіталу 
Інституту. Фандрейзинг.

Використання усього 
бюджету/реалістичне 
планування. Просування 
в суспільстві думки про те, 
що культура є важливим 
чинником національної 
безпеки. Підвищення 
розуміння важливості 
культурної дипломатії. 

Просування в суспільстві 
думки про культуру як 
фактор національної 
безпеки. Вироблення плану 
дій на випадок критичної 
ситуації. Попередження 
зацікавлених сторін про 
ризик і його наслідки. 

Розробка гнучких 
форматів, які можуть 
адаптуватись до 
мінімальних ресурсів. 
Розвиток сталості та 
збільшення лояльності 
до Інституту з боку 
стейкхолдерів. Збільшення 
експертизи всередині. 
Фандрейзинг. 

СКОРОЧЕННЯ 
БЮДЖЕТНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ

РОЗШИРЕННЯ БОЙОВИХ 
ДІЙ, ПЕРЕХІД ВІЙНИ 
В ГАРЯЧУ ФАЗУ

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 
В УКРАЇНІ
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Загроза сталості розвитку, 
ускладнення реалізації 
середньострокової 
стратегії через зміну 
очікувань, зміна 
пріортитетів (географії, 
цілей), скорочення 
фінансування, орієнтація 
стейкхолдерів на корот-
костроковий результат.

Репутаційні втрати, 
обмеженість форматів 
діяльності, брак гнучкості 
та швидкості, низька 
ефективність роботи та 
витрата великої кількості 
адміністративного 
та часового ресурсу, 
сповільнення розвитку 
інституції, неможливість 
виправдати очікування 
стейкхолдерів. 

Посилення репутації  
та соціального капіталу 
Інституту серед стейкхол-
дерів та широкої аудито-
рії. Підсилення сталості 
Інституту та гарантія дов-
гострокового планування.

Адвокатування  
та підготовка 
законодавчих змін. 
Об’єднання інституційного 
поля бюджетних установ 
навколо цієї проблеми. 
Оптимізація  
та стандартизація 
внутрішніх процесів. 
Створення медійної 
підтримки щодо потреби 
змін. 

ЗМІНА УРЯДУ

ВІДСУТНІСТЬ ЯКІСНИХ 
ЗМІН У НОРМАТИВНО-
ПРАВОВІЙ БАЗІ ДЛЯ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Закриття кордонів, 
неможливість реалізації 
багатьох форматів 
діяльності, зниження 
ефективності через 
карантинні обмеження, 
загроза особистій безпеці 
команди. 

Формування 
альтернативного плану 
діяльності в умовах 
відсутності мобільності 
та карантинних 
обмежень. Пошук рішень 
в онлайн-форматах. 

ПРОДОВЖЕННЯ ПАНДЕМІЇ, 
КАРАНТИНИ



42 « “М’яка сила” ... є кумулятивним, 
довгостроковим зосередженням 
національних активів — ціннісних 
і культурних, які схиляють людей 
дослухатися до іншої країни.

Оцінювання сфери культури 
є складним викликом, адже  
її виразними характеристиками 
є естетичний вимір, емоції  
та суб’єктивний досвід».
 
British Council On Evaluating Arts  
& Soft Power Programming,   
2018
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Підхід до моніторингу й оцінювання ефективності діяльності Українського інституту 
базується на практиці і досвіді міжнародних інституцій культурної і публічної ди-
пломатії. Розробляючи систему оцінювання, ми також керувались концептуальними 
документами, висновками академічних досліджень і практичними рекомендаціями, 
створеними на замовлення низки публічних і недержавних інституцій Європи і США.

Вимірювання ефективності культурної дипломатії є дисципліною, яка почала фор-
муватись відносно недавно1, і тому ще не запропонувала відповідної універсальної 
методології. Об’єкт та інструменти оцінювання ефективності є предметом постійної 
фахової дискусії. Основні труднощі, які виникають у цьому процесі, пов’язані з визна-
ченням та виділенням об’єкта дослідження, розробкою змістовних показників ефек-
тивності та узгодженням практичних підходів до оцінювання.

Розробляючи власну методологію оцінювання, ми керувались такими засновками2:

 → Безпосередній зв’язок між діяльністю у сфері культурної дипломатії та міжна-
родною репутацією країни простежити складно, оскільки репутацію формують 
безліч інших чинників, на які культурна дипломатія не має впливу. Ґрунтовне від-
стеження цього зв’язку потребувало б колосальних зусиль і ресурсів, які не га-
рантують точного і достовірного результату.

 → Можливість впровадження комплексної системи оцінювання організації прямо 
залежить від її інституційної спроможності, сталості та достатніх фінансових ре-
сурсів. Перелік індикаторів, які оцінюються впродовж певного періоду, є балан-
сом між наявними ресурсами і глибиною оцінювання.

 → Культурна дипломатія спрямована на досягнення довгострокового ефекту (змі-
ни у сприйнятті, поведінці, ставленні), і тому не може вимірюватись лише кількіс-
ними даними та в короткостроковій перспективі.

 → Хоча потреба в оцінюванні ефективності культурної і публічної дипломатії стає 
дедалі більш артикульованою, очевидним є брак надійної або придатної до ви-
користання вихідної позиції (baseline data), необхідної для вимірювання про-
гресу в досягненні визначених цілей. Збір цих даних вимагає значних часових 
і фінансових ресурсів.

Таким чином, система моніторингу та оцінювання заснована на двох типах показ-
ників, які можна безпосередньо атрибутувати до діяльності Українського інституту:

1 У Штатах цей процес розпочався після 2001 року, в Британії після 2004 https://www.
uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/f iles/legacy/publications/perspectives/CPD_
Perspectives_Paper%209_2011.pdf

2 A Resource Guide to Public Diplomacy Evaluation https://www.uscpublicdiplomacy.org/sites/
uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPD_Perspectives_Paper%209_2011.pdf

Моніторинг 
і оцінювання 
діяльності

https://www.uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPD_Perspectives_Paper%209_2011.pdf
https://www.uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPD_Perspectives_Paper%209_2011.pdf
https://www.uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPD_Perspectives_Paper%209_2011.pdf
https://www.uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPD_Perspectives_Paper%209_2011.pdf
https://www.uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPD_Perspectives_Paper%209_2011.pdf


44  → Ключові індикатори ефективності (key performance indicators, KPI), за якими 
кількісно оцінюється організаційна і програмна діяльність Інституту.

 → Ключові індикатори трансформації (key transformation indicators, KТІ), які доз-
воляють оцінювати якісний вплив і кумулятивний ефект культурної дипломатії, 
а також рівень досягнення стратегічних і програмних цілей Інституту.

Система оцінювання 

РІВЕНЬ 1. Організаційні показники, що демонструють загальний масштаб і динамі-
ку діяльності Інституту у розрізі стратегічних цілей. 
Приклади:

 → кількість заходів, охоплених країн, учасників заходів, партнерів, відвідува-
чів подій, контактерів через публікації та матеріали в каналах широкого 
розповсюдження; частка позабюджетного фінансування; онлайн охоплен-
ня тощо.

 → частка іноземних аудиторій, які отримали краще розуміння України та її 
культури завдяки заходам Інституту; відсоток учасників освітніх проєктів, 
які засвідчили зростання своєї професійної спроможності.

РІВЕНЬ 2. Обсяг та якість взаємодії з аудиторією у розрізі напрямів програмної 
діяльності. 
Приклади:

 → кількість українських та іноземних учасників проектів в розрізі напрямів та 
типів аудиторії;

 → кількість закордонних інституцій, з якими працює Інститут;
 → частка опитаних учасників і партнерів, які засвідчили здобуття нових знань 

про Україну або потребу у проактивному пізнанні України.

РІВЕНЬ 3. Якісний вплив роботи Інституту у розрізі напрямів програмної діяльності. 
Приклади:

 → зростання об’єму співпраці між українськими і закордонними гравцями 
сфери культури, освіти і науки, громадянського суспільства;

 → динаміка розуміння України за кордоном серед окремих сегментів цільо-
вої аудиторії;

 → динаміка сприйняття України як надійного і професійного партнера у сфе-
рі культури;

 → динаміка участі України у ключових культурних подіях світу.

Інформація та аналітика, отримана за допомогою системи моніторингу 
і оцінювання, складає основу річної публічної звітності Українського інституту.  
За потреби Інститут може готувати (замовляти) проміжну аналітику, наприклад,  
на зовнішній запит або за результатами впровадження окремих програм. 
Оцінювання окремих аспектів діяльності Інституту може потребувати довготермі-
нових або ретроспективних досліджень, які проводяться в різні бюджетні періоди.

За міжнародною практикою, кількарівневі системні підходи до оцінювання діяль-
ності організації працюють у тестовому режимі упродовж 1-3 років після впрова-
дження. За цей час елементи системи верифікуються на практиці, адаптуються як до 
потреб організації, так і можливостей збирати відповідні дані.



45Індикатори  
стратегічних цілей

С т р а т е г і ч н і  ц і л і І н д и к а т о р и  с т р а т е г і ч н и х  ц і л е й

Частка відповідей в опитуваннях 
щодо позитивного сприйняття 
України та українців, засвідчення 
про здобуття нових знань 
про Україну або потребу 
у її проактивному пізнанні, серед 
партнерів і безпосередніх учасників, 
відвідувачів заходів, проєктів та 
програм Інституту. 

Частка позитивних асоціацій 
з Україною та її культурою 
серед  закордонної аудиторії — 
оцінюється в порівнянні з даними за 
попередні роки.

Включення України у міжнародні 
індекси, рейтинги, глобальні 
дослідження (у яких Україна була 
відсутня). Позитивна динаміка 
показників «культура», «культурна 
дипломатія», «креативні індустрії» 
у міжнародних індексах, рейтингах.

Частка відповідей в опитуваннях 
фахової закордонної аудиторії 
щодо знання про знакові явища 
української культури, про дотичність 
України до знаних явищ культури 
світового рівня — оцінюється 
в порівнянні з показниками  
за попередні роки.

І н с т р у м е н т и  м о н і т о р и н г у

Опитування  
за результатами заходу.

Дослідження щодо 
сприйняття України 
за кордоном, щодва 
роки; дані інших 
зовнішніх досліджень, 
присвячених вивченню 
сприйняття України. 

Міжнародні індекси, 
рейтинги (наприклад, 
The Anholt Nation 
Brands Index/The 
Good Country Index, 
FutureBrand Country 
Index, Brand Finance 
Nation Brands, Global 
Soft
Power Index,  Country 
RepTrak).

База знакових явищ 
української культури; 
Дослідження щодо 
сприйняття України за 
кордоном, щодва роки. 

ПОКРАЩЕННЯ 
РОЗУМІННЯ ТА 
ВПІЗНАВАНОСТІ 
УКРАЇНИ СЕРЕД 
ЗАКОРДОННИХ 
АУДИТОРІЙ
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Частка відповідей про визначення 
українців як надійних, професійних 
партнерів в сфері культури, освіти 
і науки, громадянського суспільства.

Опитування за 
результатами заходу;
Дослідження щодо 
сприйняття України за 
кордоном, щодва роки. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОГО ЗАПИТУ  
НА ФАХОВУ 
ВЗАЄМОДІЮ 
З УКРАЇНОЮ Сталість/повторюваність 

міжінституційної співпраці 
у сферах культури, освіти і науки, 
громадянського суспільства, 
культурної дипломатії. 

Готовність/намір до повторної 
співпраці з українською 
стороною з боку закордонної 
фахової аудиторії.

Опитування через 1 рік 
після заходів Інституту. 

Дослідження щодо 
сприйняття України  
за кордоном,  щодва 
роки. 

Частка опитаних безпосередніх 
учасників і партнерів  проєктів та 
програм Інституту, які засвідчили 
здобуття нових навичок, 
можливостей, ресурсів для 
міжнародної співпраці.

Кількість українських представників 
та інституцій у сферах культури, 
освіти і науки, громадянського 
суспільства, культурної 
дипломатії, що брали участь 
у подіях/ програмах/курсах тощо, 
направлених на підвищення 
спроможності (резиденційні, освітні 
заходи) — оцінюється в порівнянні 
з показниками за попередні роки.

Динаміка якісного розуміння 
культурної дипломатії серед агентів 
сфер культури, освіти і науки, 
громадянського суспільства, 
представників профільної влади.

Опитування  
за результатами заходу.

Внутрішня аналітика; 
дані з відкритих джерел 
та від організаторів 
подій/ програм/ курсів. 

Дослідження серед 
української фахової 
аудиторії; Опитування 
за результатами 
заходу, направленого 
на розвиток культурної 
дипломатії. 

С т р а т е г і ч н і  ц і л і І н д и к а т о р и  с т р а т е г і ч н и х  ц і л е й І н с т р у м е н т и  м о н і т о р и н г у

ЗМІЦНЕННЯ 
СПРОМОЖНОСТІ 
ГРАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ, 
ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА ДО 
МІЖНАРОДНОЇ 
СПІВПРАЦІ
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Кількість публікацій контенту/
продукту українською мовою  
за кордоном. 

Кількість людей, що скористались 
продуктами українською мовою  
за кордоном. 

Кількість людей, що вивчають 
українську мову як іноземну  
за кордоном

І н с т р у м е н т и  м о н і т о р и н г у

Внутрішня аналітика

Внутрішня аналітика; 
дані з відкритих джерел 
та надані інституціями, 
де відповідні продукти
імплементовані; 
дослідження 
(наприклад, екзит-
поли тощо)

Міжнародні рейтинги 
вивчення мов; 
внутрішня аналітика. 

РОЗШИРЕННЯ 
ПОЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ У СВІТІ

Моніторинг ЗМІ; 
внутрішня аналітика. 

Наприклад,  
за такими джерелами: 
Міжнародний реєстр 
учених ORCID;
Наукометрична 
платформа Web of 
Science: бази даних 
Science Citation Index 
Expanded, Social 
Sciences Citation Index, 
Arts & Humanities 
Citation Index та 
Conference Proceedings 
Citation Index;
Наукометрична 
платформа SciVerse 
Scopus; інші.

База ключових 
культурних подій світу 
(пріоритетні країни); 
Внутрішня аналітика.

Кількість виступів, публікацій, 
участі українських науковців, 
культурних діячів, експертів, 
охоплених висвітленням, промоцією, 
організацією, підтримкою через 
проєкти та програми Інституту.

Динаміка індексу цитування 
українських експертів 
з питань культури, науки, освіти, 
громадянського суспільства. 

Кількість ключових культурних подій 
світу, у яких регулярно беруть участь 
представники України в рамках 
діяльності Інституту.

ПОСИЛЕННЯ 
ЗАЛУЧЕНОСТІ 
УКРАЇНИ ДО 
АКТУАЛЬНИХ 
СВІТОВИХ 
КУЛЬТУРНИХ 
ПРОЦЕСІВ

https://uk.wikipedia.org/wiki/ORCID
https://uk.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science
https://uk.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science
https://uk.wikipedia.org/wiki/Scopus
https://uk.wikipedia.org/wiki/Scopus
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При розробці стратегії команда Українського інституту взяла до уваги низку аналі-
тичних звітів, результатів досліджень та документів, що визначають культурні полі-
тики різних країн світу. Були проаналізовані різні підходи до культурної та публічної 
дипломатії, досвід інших країн у розбудові аналогічних інституцій, дані різноманіт-
них рейтингів іміджу, брендів та репутації країн, а також дослідження сприйняття 
України за кордоном. Подаємо деякі з них.

НЕСТОРІВСЬКА 
ГРУПА. ДОГОВІР 
ГІДНОСТІ 
ЗАРАДИ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ,  
2015

«ЩО 
ДУМАЮТЬ 

В ЄС ПРО 
УКРАЇНУ?», 

2015 

UKRAINE 
NATION 

BRANDING 
RESEARCH, 

2017

УКРАЇНСЬКА 
ПРИЗМА: 

ЗОВНІШНЯ 
ПОЛІТИКА 2019. 

АНАЛІТИЧНЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ, 

2020 

АУДИТ ЗОВНІШНЬОЇ 
ПОЛІТИКИ. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО СТРАТЕГІЇ 
ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ, 2016 

«ПОЛЬЩА-УКРАЇНА. 
ПОЛЯКИ-УКРАЇНЦІ. 

ПОГЛЯД З-ЗА 
КОРДОНУ», 2013 

КУЛЬТУРА 2025. 
ДОВГОСТРОКОВА 
НАЦІОНАЛЬНА 
КУЛЬТУРНА 
СТРАТЕГІЯ, 
2014-2015 

УКРАЇНСЬКЕ ПОКОЛІННЯ 
Z: ЦІННОСТІ ТА 
ОРІЄНТИРИ. РЕЗУЛЬТАТИ 
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ, 2017 (РОЗДІЛ 
ПРО ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ)

«ЯКОЮ ПОБАЧИЛИ 
УКРАЇНУ ГОСТІ 
ЄВРОБАЧЕННЯ 

2017? РЕЗУЛЬТАТИ 
СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ОПИТУВАННЯ», 2017 

«УКРАЇНА В ІСТОРІЯХ 
ТА ОПОВІДЯХ: 
ЗБІРКА ЕСЕЇВ 
УКРАЇНСЬКИХ 
ІНТЕЛЕКТУАЛІВ», 
2019 

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
У СФЕРІ ПОЗИЦІЮВАННЯ 
КРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ 
(КРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ ТА УКРАЇНА), 2017 

«РЕ-ВІЗІЯ ІСТОРІЇ: 
РОСІЙСЬКА 
ІСТОРИЧНА 
ПРОПАГАНДА 
І УКРАЇНА»,  
2019 

http://www.ji.lviv.ua/n80texts/Dogovir_gidnosti.htm
https://www.dropbox.com/s/v2b8q8ttlqllgya/EC_Ukr_8%E2%80%89%20coun_inet_ukr.pdf?dl=0
http://mip.gov.ua/files/pdf/pres_n164_1.pdf
http://prismua.org/wp-content/uploads/2020/05/UkrainianPrism.ForeignPolicy19_ukr.pdf
http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audit_sum_01_60_inet_ukr.pdf
https://dif.org.ua/uploads/pdf/1405435377_3115.pdf
https://metodist.libnadvirna.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-2025-20022016.pdf
http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf
https://glavcom.ua/pub/pdf/49/4935/eurovision_2017_poll_ukr_0128.pdf
https://ukraineworld.org/storage/app/media/ukrhisstorukrinternewsmfweb.pdf
http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29239.pdf
https://internews.ua/storage/app/media/Re_vision_2019_ua.pdf
http://www.ji.lviv.ua/n80texts/Dogovir_gidnosti.htm
https://www.dropbox.com/s/v2b8q8ttlqllgya/EC_Ukr_8%E2%80%89%20coun_inet_ukr.pdf?dl=0
http://mip.gov.ua/files/pdf/pres_n164_1.pdf
http://prismua.org/wp-content/uploads/2020/05/UkrainianPrism.ForeignPolicy19_ukr.pdf
http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Audit_sum_01_60_inet_ukr.pdf
https://dif.org.ua/uploads/pdf/1405435377_3115.pdf
https://metodist.libnadvirna.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-2025-20022016.pdf
http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf
https://glavcom.ua/pub/pdf/49/4935/eurovision_2017_poll_ukr_0128.pdf
https://ukraineworld.org/storage/app/media/ukrhisstorukrinternewsmfweb.pdf
http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29239.pdf
https://internews.ua/storage/app/media/Re_vision_2019_ua.pdf
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GLOBAL REPORT 
UNESCO, 2018 
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2019–2022, 
2018

TOWARDS AN EU STRATEGY 
FOR INTERNATIONAL 
CULTURAL RELATIONS, 2016

EUROPEAN 
AGENDA FOR 
CULTURE IN 
A GLOBALISING 
WORLD, 2010
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POWER TODAY. 

MEASURING THE 
INFLUENCES AND 

EFFECTS, 2017 

US ADVISORY COMMISSION ON PUBLIC 
DIPLOMACY, 2019 COMPREHENSIVE 

ANNUAL REPORT ON PUBLIC DIPLOMACY & 
INTERNATIONAL BROADCASTING: FOCUS 

ON FY 2018 BUDGET DATA

THE VALUE 
OF TRUST 

HOW TRUST 
IS EARNED 

AND WHY IT 
MATTERS, 2018 

CULTURE IN AN AGE 
OF UNCERTAINTY. 

THE VALUE 
OF CULTURAL 
RELATIONS IN 

SOCIETIES IN 
TRANSITION, 2018 

SOURCES OF SOFT 
POWER HOW 
PERCEPTIONS 
DETERMINE  
THE SUCCESS  
OF NATIONS, 2019 

«DATA DRIVEN PUBLIC DIPLOMACY: PROGRESS 
TOWARDS MEASURING THE IMPACT  
OF PUBLIC DIPLOMACY AND INTERNATIONAL 
BROADCASTING ACTIVITIES,» REPORT  
OF THE U.S. ADVISORY COMMISSION  
ON PUBLIC DIPLOMACY, 2014, PP.18–22.  

THE SOFT POWER 30. 
A GLOBAL RANKING 

OF SOFT POWER, 
2019 

POWERS  
OF ATTRACTION  
YOUNG PEOPLE’S  
VIEWS ON THE SOFT 
POWER OF THE G20 
GROUP OF NATIONS, 
2018

CONNECTING 
THROUGH CULTURE 
THE EDINBURGH 
INTERNATIONAL 
CULTURE SUMMIT, 
2018 

CULTURAL 
VALUE CULTURAL 
RELATIONS IN 
SOCIETIES IN 
TRANSITION: 
A LITERATURE 
REVIEW, 2018 

CULTURAL 
DIPLOMACY: 
THE LINCHPIN 
OF PUBLIC 
DIPLOMACY, U.S. 
DEPARTMENT 
OF STATE, 2005

https://en.unesco.org/creativity/global-report-2018#wrapper-node-14197
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al29019
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/3418_bc_edinburgh_university_soft_power_report_03b.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/2019-ACPD-Annual-Report.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/the_value_of_trust.pdf
https://en.unesco.org/creativity/global-report-2018#wrapper-node-14197
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/cultural_relations_in_an_age_of_uncertainty_en.pdf
https://2009-2017.state.gov/pdcommission/reports/54256.htm
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/sources-soft-power-report-perceptions-success.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/231945.pdf
https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/j136_thought_leadership_g20_perceptions_196x284mm_final_web_v3.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/j205_edinburgh_international_culture_summit_2018_a4_final_web.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/lit_review_short_working_paper_final_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al29019
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/3418_bc_edinburgh_university_soft_power_report_03b.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/2019-ACPD-Annual-Report.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/the_value_of_trust.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/cultural_relations_in_an_age_of_uncertainty_en.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/sources-soft-power-report-perceptions-success.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/231945.pdf
https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/j136_thought_leadership_g20_perceptions_196x284mm_final_web_v3.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/j205_edinburgh_international_culture_summit_2018_a4_final_web.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/lit_review_short_working_paper_final_final.pdf
https://2009-2017.state.gov/pdcommission/reports/54256.htm
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